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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan 

melakukan observasi, pengolahan data dan analisis mengenai pengaruh sebelum 

dan sesudah karyawan mengikuti training K3, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi lingkungan kerja yang terdapat di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. 

memiliki beberapa kemungkinan untuk terjadi sebuah kecelakaan kerja 

yang dialami oleh para karyawan, dan kebanyakan kondisi tersebut tercipta 

karena para karyawan yang belum menyadari akan pentingnya keselamatan 

kerja di lingkungan kerja tersebut. Dari kondisi tersebut akan memiliki 

potensi yang akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang bertambah 

tinggi. 

2. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja maka 

perusahaan wajib mengadakan training K3 yang diikuti oleh setiap 

karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil data yang telah diolah dengan 

menggunakan t-test yang menghasilkan kurang dari 0,05 yang artinya 

terdapat perbedaan atau pengaruh pada saat karyawan mengikuti training 

K3 tersebut. Hasil yang didapat juga memperlihatkan peningkatan 

kesadaran karyawan mengenai pentingnya keselamatan kerja di PT. Sumber 

Alfaria Trijaya, Tbk.  
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3. Hasil dari Kuesioner yang telah diisi oleh responden menyatakan sebanyak 

48 orang mengetahui tentang K3. Jumlah responden yang mengikuti 

training K3 dapat menerapkan keselamatan kerja yang telah dipelajari dan 

responden tersebut menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah 

mengikuti training K3 pada saat melakukan aktivitas kerja di lingkungan 

kerja. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik bagi perusahaan 

maupun bagi peneliti selanjutnya. 

5.2.1. Saran Bagi Perusahaan 

Peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

perusahaan untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa saran 

tersebut antara lain: 

1. Membuat SOP baru beserta flowchart mengenai kesehatan dan keselamatan 

kerja di lingkungan kerja area office dan warehouse. 

2. Melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD) berupa safety helmet, 

safety shoes, dan alat keselamatan lainnya yang dibutuhkan di area 

lingkungan kerja, terutama di area kerja dengan risiko kecelakaan kerja 

yang tinggi seperti di warehouse. 

4. Mengadakan pelatihan K3L lebih sering kepada seluruh karyawan karena 

pelatihan tersebut sangat penting untuk dikembangkan dan harus selalu 
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diterapkan di berbagai lingkungan kerja agar dapat mencapai tingkat zero 

accident setiap tahunnya di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.  

3. Melakukan simulasi kejadian darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, dan 

bencana alam lainnya untuk melatih kembali kesiapan karyawan dalam 

menghadapi kejadian darurat. Agar dapat meningkatkan kesadaran dan 

kewaspadaan para karyawan tentang kejadian tersebut. 

5.2.2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Selain saran yang diberikan untuk perusahaan, peneliti juga memiliki 

beberapa saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya mengenai K3. Berikut 

saran tersebut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mencari perusahaan yang lebih berskala besar 

dengan memiliki jumlah responden yang lebih banyak. Perusahaan tersebut 

juga sangat membutuhkan K3, agar dapat lebih menjelaskan tentang 

penelitian ini lebih dalam lagi. 

2. Melakukan penelitian di perusahaan yang khusus menangani K3 seperti, PT. 

Synergy Solusi, PT Prashetya Quality, dan lain sebagainya. Dengan melihat 

tanggapan dari konsumen mereka sudah memuaskan atau belum dengan 

penerapan K3 yang dilakukan salah satu perusahaan tersebut. 

3. Melakukan penelitian yang lebih menekankan kesehatan karyawan di 

lingkungan kerja, dengan memperhatikan berbagai faktor di area office 

ataupun pada area warehouse. 
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